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Kurikulum K13 atau yang biasa dikenal dengan
kurikulum nasional merupakan kurikulum yang dirancang
pemerintah untuk mengembangkan potensi siswa. Baik
dari segi pengetahuan, keterampilan, hingga spiritual.
Dalam pencapaian ketiga ranah tersebut digunakan
pendekatan saintifik. Untuk menunjang buku K13, maka
diperlukan buku latihan soal-soal berbasis Kompetensi
Dasar yang ada dalam buku K13. Pembuatan buku ini
dimaksudkan untuk mendorong peserta didik mencapai
standar penilaian yang telah ditetapkan. Keikutsertaan
guru dalam mengaplikasikan kurikulum K13 sangat
berpengaruh dalam mengembangkan potensi siswa di
sekolah. Dengan adanya buku ini diharapkan dapat
membantu guru untuk meningkatkan kompetensi siswa
baik dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Selain
itu, sebagai bahan ajar bagi siswa secara mandiri di
rumah, buku ini akan sangat membantu orang tua dalam
menemani proses belajar nonformal. Orang tua bisa
belajar bersama dan memahami apa saja yang sedang
anaknya pelajari sehingga bisa mendukung
perkembangan belajarnya secara efektif.
Buku ini merupakan buku teks atau buku pegangan
siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs), khususnya untuk
Mata Pelajaran Sejarah Kebudayan Islam Madrasah
Tsanawiyah Kelas IX. Buku ini disusun berdasarkan
Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019
tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa
Arab pada Madrasah. Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
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merupakan salah satu mata pelajaran yang ada di
Madrasah Tsanawiyah (MTs). Dengan mempelajari SKI
kita akan mengetahui berbagai kisah masa lalu tentang
masyarakat, peradaban, dan kebudayaan Islam sejak
zaman Nabi Muhammad Saw., Khulafaur Rasyidin,
dinasti-dinasti yang berkuasa setelahnya sampai zaman
modern. Dalam buku ini, materi yang dibahas tentang
masuknya Islam ke Indonesia, kerajaan-kerajaan Islam
di Indonesia, peran pesantren dalam Dakwah Islam di
Indonesia, tradisi dan budaya Islam Nusantara, tokohtokoh penyebar Islam di Indonesia. Selain itu, buku ini
juga dilengkapi dengan Tilaw?tul Qur’an, Peta Konsep,
Tokoh, Mutiara Hadis, Kisah Teladan, Khazanah, Tugas,
Kegiatan, Tafakur, Refleksi Diri, dan Proyek, yang dapat
memperkaya wawasan siswa.
KREATIF TEMATIK Tema 7 Indahnya Keragaman di
Negeriku IV untuk SD/MIPenerbit Duta
Buku Seri Kreatif Tematik SD/MI merupakan buku teks
yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016
tentang Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD)
pada Kurikulum 2013. Buku ini memudahkan peserta
didik mengikuti kegiatan pembelajaran karena memiliki
keunggulan sebagai berikut. Buku ini memuat materi dan
kegiatan yang memungkinkan peserta didik terlibat aktif
dalam kegiatan pembelajaran. Melalui pendekatan sains
dengan konsep 5M, buku ini membiasakan peserta didik
untuk Mengamati, Menanya, Mencoba, Menalar, dan
Mengomunikasikan/Membentuk Jejaring. Buku ini
mengaplikasikan konsep Contextual Learning sehingga
materi mudah dipelajari oleh peserta didik karena
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menyajikan contoh konkret dari peristiwa sehari-hari.
Buku ini mendorong peserta didik untuk lebih kritis dan
kreatif dalam mengeksplorasi pengetahuan yang
diperoleh. Peserta didik membiasakan diri menemukan
berbagai pilihan untuk menyelesaikan masalah yang
dihadapi atau menjadi problem solver. Buku ini juga
membantu pembangunan karakter peserta didik karena
dilengkapi penilaian aspek sikap yang melibatkan orang
tua dan guru. Setelah paham dan terampil, peserta didik
didorong untuk menerapkan pengetahuan dan
keterampilan tersebut dalam sikap dan perilaku seharihari.
Tulisan dalam buku ini memberikan pemahaman tentang
revitalisasi seni pertunjukan tari tradisional, khususnya
yang banyak berkembang di nusantara. Isinya sangat
tepat dibaca para pembaca di lingkungan pendidikan
seni pertunjukan tari, terutama bagi para pengajar
maupun mahasiswa yang sekarang ini tampaknya tidak
bisa lepas dengan pengertian revitalisasi. Tulisan ini
merupakan hasil dari penelitian, pengamatan, dengan
cara partisipasi langsung baik sebagai pelaku maupun
penonton. Buku berjudul Revitalisasi Tari Tradisional ini
dihadirkan untuk mengingatkan kembali bagi para
pelaku, pengamat, maupun pemerhati seni pertunjukan
tari atau koreografi, yang memiliki perhatian dengan
berbagai macam pertunjukan tari. Revitalisasi tari
tradisional, ternyata semakin marak, dan
perkembangannya memiliki kekhususan atau
keunikannya sendiri. Buku ini banyak memberikan
contoh gambar atau foto dengan analisisnya yang
diambil dari berbagai sumber dengan maksud
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mengenalkan para pembaca agar dapat mengenal
berbagai macam tari yang berkembang di nusantara. Di
samping itu, secara khusus, dalam buku ini terangkum
juga hasil penelitian penulis tentang studi kasus
revitalisasi Bedaya-Srimpi gaya Yogyakarta.
INI wasiat yang paling gila dan tidak masuk akal! Itulah
yang bermain dalam fikiran Aiman Zafril apabila Nenek
Masyitah mahu dia berkahwin dengan Nelydia yang
gemuk dan tiada apa-apa keistimewaan. Dia tiada
pilihan. Perlu berkahwin jika mahu harta menjadi
miliknya. Setelah bergelar suami kepada Nelydia seberat
120 kg itu, Nenek Masyitah membuat onar lagi. Mahukan
cicit! Jika tidak, jangan harap Nenek Masyitah akan
memberikan harta. Gelap hitam dunia Aiman Zafril.
Bagaimana dia mahu menyentuh Nelydia sedangkan
melihat wanita itu sahaja tekaknya sudah loya? Nenek
Masyitah pula makin hari makin mendesak mahukan
cicit. Ah, bingung jadinya! Tetapi, lain pula bagi pihak
Nelydia yang berasa cukup bertuah kerana dapat
menjadi isteri kepada lelaki kacak dan kaya seperti
Aiman Zafril. Namun, sukar sekali untuk membuatkan
Aiman Zafril jatuh hati kepadanya. Untuk terus menjadi
isteri Aiman Zafril demi mengecap kemewahan, Nelydia
perlu memberikan zuriat buat lelaki itu. Nelydia buntu
dan keliru. Perlukah Nelydia berkorban sejauh itu?
Autobiography of Ide Anak Agung Gde Agung, b. 1921,
a Balinese leader and former Minister of Foreign Affairs
of Indonesia.
Buku Pendamping Siswa Cerdas (BPSC) Modul
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SD/MI
Kelas V ini merupakan buku yang khusus ditujukan bagi
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siswa kelas V. Setelah mempelajari buku ini, siswa kelas
V diharapkan dapat lebih memahami materi mata
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
Buku ini disusun dengan cukup praktis dan ringkas
sehingga siswa kelas V dapat mempelajarinya dengan
mudah. Buku ini dilengkapi dengan ringkasan materi
yang berisi materi secara garis besar disertai contoh soal
dan pembahasan. Selain itu, terdapat soal latihan dan
aktivitas yang disajikan dalam berbagai variasi. Di akhir
soal latihan, terdapat penilaian yang dapat membantu
siswa untuk mengevaluasi kemampuannya dalam
memahami materi.
ARIF CERDAS UNTUK SEKOLAH DASAR KELAS 4
Buku ini diterbitkan oleh LEMBAR PUSTAKA
INDONESIA berisikan soal-soal dari semua bidang study
mata pelajaran. Mata Pelajaran di sini tentu saja Mata
Pelajaran yang memiliki nilai penting dalam penilain di
rapor. Untuk itulah soal-soal yang tersaji di sini adalah
soal-soal yang biasa dipergunakan guru guru atau
pembuat soal ujian untuk Ulangan dan Ujian. Maka
dengan menguasai semua soal-soal dalam buku ini,
dapat dipastikan kamu akan mampu dan aman dalam
menghadapi soal-soal di UH, UTS, US dan UKK.
-Lembar Langit Indonesia GroupBuku dengan judul Desain dan Pengembangan Media
Pembelajaran Berbasis Kearifan Budaya Lokal untuk SD
ditulis oleh tiga puluh dua mahasiswa Program Studi
Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 4C di Universitas
Nusantara PGRI Kediri sebagai syarat ketuntasan Mata
Kuliah Manajemen Inovasi. Dalam buku ini dituangkan
bagaimana mahasiswa beinovasi mengenai media
pembelajaran berbasis kearifan budaya lokal sehingga
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peserta didik, dalam hal ini siswa di jenjang sekolah dasar,
agar mereka tetap dapat mengenal budaya sambil belajar.
Buku ini terdiri dari 6 BAB, mencakup metode sukses
pembelajaran seni tari ABK, metode aktif learning
pembelajaran seni tari di mancanegara, wawasan metode
pembelajaran tari di jawa timur, jawa tengah dan jawa barat
serta proses pembuatan pembelajaran karya tari di sekolah
dasar.
Buku ini berisi tentang pemaparan tujai melalui analisis
wacana kritis berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan. Hal ini didasarkan para beberapa pertimbangan.
Pertama, wacana tujai pada prosesi adat perkawinan
masyarakat Suwawa Provinsi Gorontalo telah meluas dan
merakyat daripada tiga prosesi adat lainnya yang hanya
berlaku bagi mereka yang tergabung dalam unsur Buwatulo
Tolu no Bunga. Di samping itu apa, bagaimana, dan untuk
apa penuturan wacana tujai pada prosesi adat perkawinan itu
belum diketahui dan dipahami secara mendalam oleh
pemiliknya (masyarakatnya). Kedua, prosesi adat perkawinan
waktunya hampir setiap bulan, kecuali bulan Ramadlan,
Djumadil awal, dan Djumadil Akhir, sedangkan ketiga prosesi
adat lainnya waktunya tidak menentu dan belum pasti
(tergantung pada tamu yang disambut, pejabat yang dilantik,
dan unsur Buwatulo Tolu no Bunga (tiga unsur pemimpin
negeri) yang meninggal.
Seni budaya dan keterampilan pada hakikatnya berdasarkan
budaya yang merujuk pendidikan seni. Pendidikan Seni
Budaya dan Keterampilan memberikan masukan terhadap
kemajuan peserta didik di sekolah karena didapat dari
sebuah pengalaman estetik/keindahan dalam upaya kinerja
mengekspresikan yang tidak dijumpai oleh mata pelajaran
lainnya. Apresiasi pendekatan yang diperoleh ialah belajar
dengan seni, melalui seni, dan tentang seni. Pendidikan Seni
Budaya dan Keterampilan memiliki sifat multilingual,
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multidimensional, dan multikultural. Multilingual diartikan
mampu meningkatkan personal secara kreatif dengan
berbagai kolaborasi seperti bahasa rupa bunyi, gerak, peran,
dan kolaborasi lainnya. Multidimensional berfungsi
mengembangkan kemampuan menguasai konsepsi,
apresiasi, dan kreasi dengan mengolaborasikan unsur yang
terdapat yaitu estetika, kinestika, dan etika. Sedangkan,
multikultural tingkat kemampuan mengembangkan nilai
beragam budaya. Pembudayaan Literasi Seni Di SD ini
diterbitkan oleh Penerbit Deepublish dan tersedia juga dalam
versi cetak.
-Cikal Aksara-

Rangkuman Pengetahuan Umum Terlengkap (RPUT)
berisi berbagai pengetahuan umum lengkap tentang
Indonesia dan dunia. Membacanya akan membawa kita
berkeliling Indonesia dan dunia. Kalian akan lebih
mengenal berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi
di tanah air, mulai dari zaman kerajaan sampai era
globalisasi. Kalian juga akan mengetahui berbagai
ragam kesenian daerah, rumah adat, dan objek wisata di
tiap-tiap daerah provinsi yang terbentang dari Sabang
sampai ke Merauke. Informasi dunia secara global, bisa
kalian temukan dalam buku terlengkap ini. Buku ini akan
membantu kalian dalam memahami berbagai
pengetahuan umum. Salam Penebar Swadaya Grup &
CIF
GAYO SANG PEMIKAT Penulis : Fitria Ratnawati, S.Pd.,
Gr. Ukuran : 14 x 21 cm ISBN : 978-623-309-344-6
(PDF) Terbit : Januari 2021 www.guepedia.com Sinopsis
: Dataran Tinggi Gayo adalah daerah yang berada di
salah satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisan
yang membentang sepanjang pulau Sumatera. Secara
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administratif daratan tinggi Gayo meliputi Wilayah
Kabupaten Aceh Tengah dan kabupaten Bener Meriah
serta Kabupaten Gayo Lues Di sekeliling Kabupaten
Seribu Bukit ini, ada hutan yang luasnya mencapai
554,991 hektar yang terdiri dari hutan lindung, Taman
Nasional Gunung Leuser, hingga hutan produksi.
Bentang alamnya yang indah menjadi daya tarik
wisatawan untuk datang, baik lokal maupun
mancanegara. Tak ketinggalan juga para peneliti juga
ikut serta datang dan melengkapi. Selain daerah ini
dijuluki dengan Negeri di Atas Awan, Gayo juga dijuluki
dengan daerah seribu Hafidz, ini semua berkat
dukungan dari semua pihak yang ada di daerah tersebut.
Semua bersinergi dan bersemangat atas harapan yang
terpancar. Ketika datang ke Gayo nan luas
pemandangan perbukitan yang masuk gugusan bukit
barisan dengan bentangan hutan tersuguh di depan
mata dengan eloknya. Semua akan terlihat secara luar
biasa di sepanjang jalan penghubung dari Kabupaten
Aceh tenggara atau pun dari Kabupaten Aceh Tengah.
Di Gayo Banyak terdapat lokasi pariwisata yang sangat
mempesona serta menakjubkan serat akan keeksotikan
alamnya yang sangat memukau, bagi siapapun yang
datang akan dibuat jatuh hati karena pesonanya yang
memikat. Gula Aren dan Kopi Gayonya akan menjadi
buah tangan yang sangat digemari karena manfaatnya
yang luar biasa, begitu juga Minyak Sereh dan Minyak
Nilam menjadikan daerah Gayo sebagai daerah yang
begitu Khas. www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys
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Sukses Ghea, sang Mak Comblang menjodohkan orang
lain ternyata tidak berlaku bagi dirinya sendiri. Ghea
tetap menjomblo. Padahal, Ghea adalah gadis yang
energik, hangat, dan ramah. Terlebih lagi dia cukup
smart dan jago banget nulis. Ghea hanya kurang pede
dengan tubuhnya yang subur. Saking cuburnya, tiap kali
dia naik kendaraan umum, sang sopir meminta bayaran
untuk dua orang!!! -GagasMediaBuku ini diterbitkan berdasarkan naskah karya tulis
disertasi berjudul Hukum Kepariwisataan Nasional
berbasis Ekspresi Budaya Tradisional Menuju Negara
Kesejahteraan, sebuah topik aktual yang menjadi minat
serta dasar penelitian Penulis sebagai praktisi hukum
dan manajemen di pelbagai usaha jasa pariwisata
sekaligus pendidik serta sebagai teoretisi ilmu hukum
dan pariwisata. Pada dewasa ini data-data empirik di
dunia pariwisata Indonesia yang sarat potensi
menunjukkan adanya tumpang tindih dan kekosongan
pengaturan hukumnya. Di sisi lain, Ekspresi Budaya
Tradisional (EBT) sebagai salah satu kekayaan
intelektual dalam sistem hukum Hak Kekayaan
Intelektual merupakan sumber potensi pariwisata
terkesan tidak diacuhkan, hanya dimanfaatkan secara
sambil lalu saja, laksana sebuah objek yang luar biasa
indah tapi dibiarkan bergulir ke segala arah, tanpa acuan
dan tanpa perhatian.
Buku ini mengupas hakikat dan makna mbaru gendang
serta perubahan dan transformasi fungsi, peran, dan
kedudukannya dari masa ke masa. Buku ini buah dari
penelitian etnografis mendalam, panjang, dan lama yang
dilakukan oleh dua akademisi yang juga adalah orang
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Manggarai. Buku ini cocok menjadi referensi bagi
mereka yang belajar budaya pada umumnya dan
etnografi orang Manggarai di NTT khususnya.
Kebudayan di Indonesia sangat beraneka ragam karena
Indonesia merupakan negara kepulauan dan setiap pulau
memiliki keunikan dan kekhasan budayanya masing-masing.
Keunikan dan kekhasan kebudayaan Indonesia salah
satunya dapat kita lihat dalam alat-alat musik tradisional di
Indonesia. Apa saja alat musik tradisional nusantara kita? Di
dalam akan dijelaskan mengenai alat-alat musik tradisional di
Indonesia yang dilengkapi gambar untuk memudahkan anda
dalam mengetahuinya.
Buku ini disusun sebagai bentuk pengetahuan dan
pengembangan budaya Madura. Buku Ini berjudul
Etnomatematika Budaya Madura yang mengangkat budayabudaya yang ada di Madura dan berorientasi pada konsepkonsep matematika yang terkandung didalamnya. Tema
dalam buku mencakup beberapa hal antara lain:
etnomatematika, budaya madura dalam konteks matematika,
dan kajian budaya matematika dalam etnomatematika.
Harapan dari penyusun dengan adanya buku ini diharapkan
dapat menjadi salah satu referensi bagi para peneliti yang
mengkaji sesuai dengan tema tersebut dan dapat
memberikan manfaat dalam dunia pendidikan dan
pengembangan keilmuan khususnya dalam pembelajaran
matematika
Buku Sekali Baca Langsung Inget Semua Pelajaran ini
adalah buku yang berisikan materi dan soal-soal. Soal yang
tersajikan berupa Soal Ulangan Harian (UH), Ulangan
Tengah Semester (UTS), Soal Ujian Kenaikan Kelas dan soal
Olimpiade. Buku yang diterbitkan penerbit KUNCI AKSARA
ini, tersajikan soal-soal dari semua pelajaran di kelasnya.
Dengan disertai kunci jawaban, diharapkan siswa menjadi
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mudah ketika menghadapi soal-soal pada ulangan harian
sesungguhnya. Karena sudah terbiasa mengerjakan latihan
soal-soal yang umum dan paling sering keluar dalam setiap
soal ini, maka siswa-siswi diharapkan mendapatkan nilai
terbaik dalam setiap ulangan harian maupun ujian kenaikan
kelas. -Lembar Langit Indonesia GroupSalah satu tantangan utama bagi Indonesia baru yang
demokratis adalah bagaimana memfasilitasi proses-proses
yang berkaitan dengan perbedaan kultural dan politik
identitas.. Seperti yang jelas terlihat dikalangan nasyarakat
Dayak Kalimantan Timur.
Untuk versi cetak, silakan kunjungi: http://www.penerbitduta.c
om/read_resensi/2019/4/kreatif-tematik-tema-7-indahnyakeragaman-di-negeriku-untuk-sdmi-kelas-iv#.YWfxDtVByUk
Buku Seri Kreatif Tematik SD/MI merupakan buku teks yang
disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 tentang
Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) pada
Kurikulum 2013. Buku ini memudahkan peserta didik
mengikuti kegiatan pembelajaran karena memiliki keunggulan
sebagai berikut. Buku ini memuat materi dan kegiatan yang
memungkinkan peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan
pembelajaran. Melalui pendekatan sains dengan konsep 5M,
buku ini membiasakan peserta didik untuk Mengamati,
Menanya, Mencoba, Menalar, dan
Mengomunikasikan/Membentuk Jejaring. Buku ini
mengaplikasikan konsep Contextual Learning sehingga
materi mudah dipelajari oleh peserta didik karena menyajikan
contoh konkret dari peristiwa sehari-hari. Buku ini mendorong
peserta didik untuk lebih kritis dan kreatif dalam
mengeksplorasi pengetahuan yang diperoleh. Peserta didik
membiasakan diri menemukan berbagai pilihan untuk
menyelesaikan masalah yang dihadapi atau menjadi problem
solver. Buku ini juga membantu pembangunan karakter
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peserta didik karena dilengkapi penilaian aspek sikap yang
melibatkan orang tua dan guru. Setelah paham dan terampil,
peserta didik didorong untuk menerapkan pengetahuan dan
keterampilan tersebut dalam sikap dan perilaku sehari-hari.
Buku teks pelajaran ini telah dinyatakan layak berdasarkan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 93/P/2019 tentang “Penetapan Buku Teks
Pendamping Pendidikan Dasar dan Menengah Kurikulum
2013 Kelas I, Kelas IV, Kelas VII, dan Kelas X”.
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